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PUBLICADO REGULAMENTO DE LOGÍSTICA REVERSA DE
EMBALAGENS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

No último dia 27 de dezembro de 2019, foi publicado o Decreto Estadual n. 15.340/2019
(“Decreto”) definindo diretrizes para a implantação de sistema de logística reversa de embalagens
em Mato Grosso do Sul. O Decreto determina que os fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes de produtos que, após uso pelo consumidor, gerem embalagens em geral, estão
obrigados a estruturar e implementar sistema de logística reversa independentemente dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. A obrigação abrange as
empresas sediadas, ou não, no Estado e é exigível, inclusive, daqueles que não forem signatários
ou aderentes de qualquer termo de compromisso estadual relacionado à logística reversa.

De acordo com as disposições do Decreto, as empresas deverão comprovar a destinação das
embalagens para reutilização, reciclagem ou outra forma de destinação final ambientalmente
adequada, por meio da apresentação de Notas Fiscais emitidas por operadores logísticos, em favor
de recicladoras, comprovando a reinserção de embalagens em geral ao ciclo produtivo. Os
operadores logísticos são empresas privadas ou organizações de catadores responsáveis pela
realização de ações referentes às etapas de triagem e comercialização de resíduos reutilizáveis e
recicláveis.

A destinação permitirá a geração de créditos de resíduos, por grupo de embalagens, que
poderão ser comercializados para os fabricantes, para comprovação de suas metas de recuperação
de embalagens colocadas no mercado sul-mato-grossense. A comprovação da quantidade de
produtos colocados no mercado sul-mato-grossense será feita mediante a disponibilização da lista
de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes e respectivas quantidades de produtos
inseridos no Estado por parte da Secretaria de Estado de Fazenda.

Os sistemas de logística reversa são autodeclaratórios e, para terem validade, deverão ser
protocolados junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (“IMASUL”) até 180 dias
após a publicação do Decreto, ou seja, em 24 de junho de 2020. As empresas também deverão
apresentar relatório anual de desempenho até o dia 30 de junho de cada ano.

Em caso de descumprimento das obrigações previstas, aplicam-se as penalidades previstas na
Lei Federal nº 9.605/1998 e no Decreto Federal nº 6.514/2008, multas cujo valor poderá variar
entre R$5.000,00 (cinco mil reais) até R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

A equipe de Direito Ambiental do Cescon Barrieu está à disposição para o esclarecimento de
dúvidas e orientações sobre o assunto.
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